Collations
Pain Rustique 4,50
brood met aioli en
tomatentapenade

Bistro & aperitiefbar

Petits Pains

Jeanpagne

Roombrie 5,25
met honing en walnoten

LUNCH~BORREL~DINER

Crudité 3,50
met kerriemayonaise

Croques

Eiersalade 5,25
huisgemaakt

Bitterballen 7,50
‘De Bourgondiër’ 8 stuks

Onze Croques (Franse tosti’s) worden in de oven bereid (gegratineerd met
bechamelsaus en Gruyèrekaas) zodat rekening dient te worden gehouden
met een langere bereidingstijd.

Oude oplegkaas 7,50
3 jaar oude graskaas van
kaasboerderij Captein

Portie Olijven 3,50
mix van groene en Leccino
olijven

Monsieur 4,95
ham en kaas

Madame 5,50
ham-kaas en een spiegelei

Clubsandwich 10,50
kipfilet, kaas, bacon, ei, sla en
kerriemayonaise

Rillette de Canard 7,50
lauwwarm met brood

Caprese 5,25
mozzarella, tomaat en basilicum

Paris 5,50
brie, Saucisson de Jesus en paprika

Bospaddenstoelen 6,50
mix van gebakken paddenstoelen
op toast met hummus

Quiche Légumes 5,50
groentequiche gegratineerd met
Comté
Foie gras 17,95
gebakken eendenlever op brioche
met een stroop van calvados en
appel
Sardines van Ortiz 7,50
met brood en peperolie
Coquilles 12,50
met saus van Pernod en venkel
Gamba’s 7,95
met serranoham en pesto-olie

Salades
Supplement: kipfilet 3,95 - gamba’s 6,50 - Bawykov zalm 6,50 of Sainte-Maure de Touraine 4,50
Classic Caesar 7,95
little gem, spekjes, ei,
parmezaan, caesardressing en
croutons

Mesclun 7,95
gemengde jonge slasoorten
aangemaakt met french dressing,
rode ui en zongedroogde tomaat

Plats aux œufs

Soupes

Steak Tartare 12,50
“à la minute” bereid

Uitsmijter 6,95
op brood met ham en kaas

Franse uiensoep 6,50
en croûte met Gruyèrekaas

Plateaus

Oeufs Bénédicte 8,50
2 gepocheerde eieren met
beenham of Bawykov zalm

Bisque 8,50
schaaldierensoep met gamba’s

Fromage 9,50
selectie van kazen uit
verschillende landen
Charcuterie 9,50
verschillende ham- en
salamisoorten
Charcuterie et Fromage
14,50
combinatie van het vlees- en
kaasplateau
Plateau Jeanpagne 17,95
proeverij van kaas, vleeswaren,
crudité, bitterballen en brood
met smeersels

Waldorfsalade 7,95
selderij, appel, rozijnen, walnoten
en citroen

Tarte Flambée
(de Franse flammkuchen)
Classic 5,95
met crème fraîche, spekjes en ui
Chèvre 7,95
met belegen geitenkaas van
boerderij het Geertje,
honingcrème, noten en rucola

Plats chauds
Croquetten 7,50
van de Bourgondiër met brood
Steak Sandwich 12,50
met mosterdmayonaise en tomaat

Wraps

Hamburger 15,50
huisgedraaid met kaas, bacon,
spiegelei, verse frites en sla
Salmon au papillon 16,95
met groente en
aardappelgarnituur

Kipfilet uit de oven 7,50
met crème fraîche en noten
Bawykov zalm 9,50
met kruidencrème

Patisserie
Appel-notentaart 5,50
met slagroom

Tarte au citron 3,75
met slagroom

Suikerwafel 5,75
met rood fruit, ijs en
slagroom

Friandises 7,50
met koffie of thee

Omdat wij gebruik maken van dagverse producten, is het mogelijk dat producten tijdelijk niet voorradig zijn.
Voor vragen over allergenen of onze gerechten kunt u terecht bij de bediening.

